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การสรา้งภาพลกัษณส์าธารณะ 

ของโรตารี 
(Building Rotary’s Public Image) 
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บทที ่1 

ภาพลกัษณส์าธารณะของโรตารีคืออะไร? 
(What is Rotary’s Public Image?) 
 

 
 
ภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตารมีใิช่เป็นเพยีงเรื่องทีเ่ราคดิถงึตวัเราเอง แต่มนัคอืเรื่องทีผู่ค้นภายนอกโรตารี
คดิเกี่ยวกบัพวกเราดว้ย  
 
การท าใหผู้ค้นมองเหน็ชื่อของโรตารเีป็นจุดเริม่ต้น แต่งานของเราต้องการไปไกลมากกว่านัน้ การพูดคุย
เกี่ยวกบัโรตารใีนแนวทางทีอ่ธบิายถงึสิง่ทีเ่ราท า และผลกระทบทีเ่ราท า เป็นเรื่องส าคญัทีจ่ะสง่เสรมิความเขา้ใจ
ของผูค้นและเป็นแรงบนัดาลใจใหพ้วกเขาเขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้ง 
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โรตารผีูกพนัผูน้ าจากทุกทวปี วฒันธรรม 
และอาชพี เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็และ
ปฏบิตักิารเพื่อชุมชนทัว่โลก 

 

 

ถ้อยแถลงนัน้อธิบายว่าเรามองโรตารีอย่างไร แต่ผูค้นท่ีไม่ได้มีสว่นเก่ียวข้องกบัโรตารีมองเราและ
สโมสรของเราอย่างไร ภาพลกัษณ์สาธารณะของเราจึงถกูสร้างขึ้นจากเรื่องราวท่ีผู้คนเคยไดยิ้น 
หรือไม่เคยไดยิ้นเก่ียวกบัโรตารี ซ่ึงสามารถน าไปสู่ความเข้าใจผิดได ้
  

ถามว่า “โรตารีคืออะไร?” 

การรบัรูเ้กี่ยวกบัโรตารขีองผูค้น แตกต่างกนัไปอย่างกวา้งขวางทัว่โลก งานวจิยัเผยใหเ้หน็ว่าเราสามารถทีจ่ะ
ปรบัปรุงพฒันาการรบัรูแ้บรนด์ของเราได ้
 

ท่านเคยได้ยินชื่อองค์กรท่ีเรียกว่าโรตารีหรือไม่? 

 
ท่ีมา: การส ารวจภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตารีเม่ือปี ค.ศ. 2018 
 

พวกเราหลายๆ คนถูกถามว่า “โรตารีคืออะไร?” แลว้เรากต็อบแตกต่างกนัไปในหลายแนวทาง เชน่เดยีวกนั
เมื่อเราสอบถามสาธารณชนจากทัว่โลก เรากไ็ดร้บัค าตอบทีห่ลากหลาย 
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การท าให้เกิดความประทบัใจท่ีดี 
ภาพลกัษณ์สาธารณะของเราถูกสรา้งขึน้จากการทีเ่ราพดูเกี่ยวกบัโรตารอีย่างไรและบ่อยเพยีงใด หากเราไม่
บอกเรื่องราวของโรตารแีก่สาธารณชน ความประทบัใจของพวกเขากม็กัจะเกดิขึน้จากความจรงิเพยีงแค่ครึง่
เดยีว ซึ่งอาจจะท าลายภาพลกัษณ์สาธารณะและท าใหแ้บรนด์ของเราอ่อนแอลง 
 
ค าพูดและการประพฤตปิฏบิตัทิีไ่ม่ไดต้ัง้ใจของเรา  อาจจะน าไปสู่ความเขา้ใจในโรตารแีบบผดิ ๆ ไดห้รอืไม่ เรา
มาดูว่าการกระท ามากมายสามารถมผีลกระทบต่อภาพลกัษณส์าธารณะของโรตารไีดอ้ย่างไร  
 

ตอบแบบสอบถามด้านล่างน้ีโดยเลือกค าตอบจากข้อ (ก) หรือ (ข) 
 
 

(ก) ท าภาพลกัษณ์สาธารณะ 
ของเราใหแ้ขง็แรง 

 
 

  
 

(ข) ท าภาพลกัษณ์สาธารณะ 
ของเราใหอ้่อนแอ 

 
 

 

1) การโพสต์รูปของสมาชกิทีก่ าลงัท าโครงการบ าเพญ็ประโยชน์  

2) การโพสต์รูปสมาชกิทีก่ าลงัรบัประทานอาหารหรอืก าลงัประชุมจ านวนมาก  

3) การเชญิชวนเพยีงแต่สมาชกิเท่านัน้ใหม้สี่วนร่วมในงานกจิกรรมชุมชนของสโมสร 

ท่านคิดถึงอะไรเมื่อไดยิ้นค าว่าโรตารีหรือสโมสรโรตารี? 

โทรศพัท ์
เป็นองคก์รไม่หวัง 

ผลก าไรที่มีสาขาอยู่ในเมือง 

ใหญ่ ๆ ทัว่โลก 

การประชุมของ 

ประธานบริษัทต่าง ๆ 

กลุ่มของผูค้นที่พบปะกัน  

รบัประทานอาหารกลางวัน 

และรอ้งเพลง 
สโมสรนานาชาติที่มี 

โปรแกรมการใหภู้มิคุม้กันโรค 

เป็นเหมือนสังคมลบั 

ไม่รูเ้ลย 

ท่ีมา: การส ารวจภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตารีเมื่อปี ค.ศ. 2018 
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4) การละเลยไม่อพัเดทเวบ็ไซต์และโลโก้ของสโมสร 

5) การโพสต์รูปทีไ่ม่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความหลากหลายของสโมสรและชุมชน 

6) การจดัใหผู้ท้ีเ่คยร่วมโปรแกรมของโรตารมีสี่วนเกี่ยวขอ้งในกจิกรรมของสโมสร 

7) การเป็นหุน้ส่วนร่วมกบัองคก์รต่าง ๆ ในทอ้งถิน่เพื่อเพิม่พูนผลกระทบ 

8) การท าโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัชุมชน 

9) การมสีมาชกิสโมสรทีม่คีวามหลากหลาย 

10) การคดิเอาเองว่าไม่จ าเป็นต้องส่งเสรมิสโมสรเพราะทุกคนรูจ้กัโรตารแีลว้ 

11) การส่งเสรมิสมาชกิใหเ้ป็น คนลงมอืท ำ (People of Action) 

12) การท าโครงการซ ้า ๆ ทุกปีเพราะสมาชกิชื่นชอบ 

 
 
 
 
 
 

ค าตอบ 

1) (ก) 
2) (ข) 
3) (ข) 
4) (ข) 
5) (ข) 
6) (ก) 

7) (ก) 
8) (ก) 
9) (ก) 
10) (ข) 
11) (ก) 
12) (ข) 
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บทที ่2 

ประโยชนข์องภาพลกัษณส์าธารณะทีน่่าเช่ือถือ 
(The benefits of a strong public image) 
 

 

เหตุใดจงึการปรบัปรงุภาพลกัษณส์าธารณะ
ของโรตารจีงึมคีวามส าคญั? 
 
เป็นเพราะการทีเ่พยีงรูจ้กัโรตาร ีมกัจะไม่
เพยีงพอต่อการจุดประกายความสนใจของ
ผูค้นและเร่งเรา้ใหเ้ขา้มสี่วนร่วม 

 
 

ดูวดิโีอทีเ่กี่ยวกบัความส าคญัของภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตารทีี ่Learning Center (หรอืที ่
https://youtu.be/Yb8ZUt18qqA) 

 
Sharon Tallach Vogelpohl อดตีกรรมกำรกำรสือ่สำรของโรตำร ีและประธำนคณะอนุกรรมกำรแบรนด์ของ 
โรตำร ีและเป็นประธำนบรษิทัแบรนดิ้งและกำรตลำด Mangan Holcomb Partners 
 
 

https://youtu.be/Yb8ZUt18qqA
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เมื่อผูค้นเขา้ใจถงึสิง่ทีส่โมสรท าเพื่อใหโ้ลกนี้น่าอยู่มากขึน้ พวกเขาจะไดร้บัแรงกระตุ้นทีจ่ะสนับสนุนความ
พยายามของท่านและเขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้ง การท าภาพลกัษณส์าธารณะของโรตารใีห้น่าเชื่อถอืในชุมชน จะ
ช่วยใหท้่านสามารถดงึดูดสมาชกิ อาสาสมคัร หุน้ส่วนร่วมโครงการและผูบ้รจิาคได้ ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ
เกี่ยวกบัการเขา้ถงึกลุ่มคนเหล่านี้ 

 

 

สมาชิกท่ีคาดหวงั  
 

เมื่อท่านบอกเล่าเรื่องราวว่าสโมสรก าลงัท าใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงในชุมชนอย่างไร มนัจะเป็นการ
กระตุ้นความสนใจของสมาชกิทีค่าดหวงัและท าให้
เป็นเรื่องทีง่่ายขึน้ในการจะเขา้ถงึเป้าหมายสมาชกิ
ภาพของท่าน 

 

 

สมาชิกปัจจุบนั 
 

การส่งเสรมิผลงานทีด่ขีองสโมสรในสื่อทอ้งถิน่ และ
บนสื่อทางสงัคมสามารถช่วยท าใหส้มาชกิปัจจุบนั 
“มีส่วนร่วม” การท าใหส้มาชกิมสี่วนเกี่ยวขอ้งอยู่
เสมอจะเป็นการง่ายทีพ่วกเขาจะมคีวามภาคภูมใิจ
ในผลส าเรจ็ของสโมสร 

 

 

อาสาสมคัร ผู้บริจาคและหุ้นส่วนร่วม
โครงการ 
 

ผูค้นในชุมชนมกัจะสละเวลาและเงนิทองเมื่อพวก
เขาเหน็ผลกระทบของโครงการสโมสร มนัจะเป็น
การง่ายขึน้ดว้ยทีจ่ะหาหุน้ส่วนร่วมโครงการใน
ทอ้งถิน่ใหท้ างานร่วมกนัเมื่อพวกเขารูจ้กัและเชื่อมัน่
ในสโมสรของท่าน 

 

การส่งเสรมิภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสรยงัช่วยใหส้โมสรมีความโดดเด่นในโอกาสอื่น ๆ ทีส่มาชกิของ
ชุมชนจะบรจิาคเงนิ เป็นอาสาสมคัร และเขา้มสี่วนร่วม 
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บทที ่3 

ภาพลกัษณส์าธารณะในชุมชนของท่าน 
(Public image in your community) 
 

 

ในฐานะสมาชกิโรตาร ีท่านเป็นทูตแห่ง 
แบรนด์ของเรา เพราะท่านมปีระสบการณ์
โดยตรงกบัโรตารจีงึอยู่ในสถานะดทีีสุ่ดทีจ่ะ
ยกระดบัความตระหนักและความเขา้ใจในหมู่
คนทีไ่มรู่จ้กัโรตาร ี
 
การปฏสิมัพนัธ์ของสโมสรกบัชุมชนมอีทิธพิล
อย่างมากเกี่ยวกบัการทีผู่ค้นคดิถงึโรตาร ี

 
 

เมื่อเกดิเรื่องราวในทางลบทีเ่ผยแพร่ในสื่อ ไม่มเีวลาใด 
ทีด่ไีปกว่านี้ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ว่าสมาชกิโรตารเีป็น ‘คนลงมอืท า’ 
(People of Action) บ่งชีค้วามทา้ทายและปฏบิตักิารในชุมชน  

ของพวกเขาเองเพื่อท าใหส้ถานการณ์ดขีึน้ 

 

Kathy Fahy สมาชิกสโมสรโรตารี Iowa Great Lakes (Spirit Lake)  
รฐัไอโอวา สหรฐัอเมริกา เคยเป็นผู้ประสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะของ

ภมิูภาค 35 และเป็นเจ้าของ K Brand Marketing Inc. 

 

 
 

ช่วยสโมสรของท่านในการสรา้งภาพลกัษณ์สาธารณะที่น่าเชื่อถอืในชุมชน 

• เผยแพร่โครงการและกจิกรรมของท่าน เพื่อใหม้ผีลต่อความเขา้ใจในตวัสโมสร 

• แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกบัโครงการของสโมสรทีม่ผีลกระทบต่อชวีติของผูค้นในชุมชน 

• น าเสนอสโมสรทีม่คีวามตื่นตวัอยู่เสมอและสมาชกิทีเ่ป็น ‘คนลงมอืท า’ (People of Action)  
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เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกี่ยวกบัวธิกีารทีท่ าใหภ้าพลกัษณส์าธารณะของสโมสรมคีวามน่าเชื่อถอื 

 

สื่อทางสงัคม 

 

โพสต์รูปภาพทีส่ะทอ้นถงึความหลากหลายของสโมสร แบ่งปันข่าวสารและ
เรื่องราวเฉพาะตวัเกี่ยวกบัโครงการและงานกจิกรรมของสโมสร เชญิชวนผูต้ดิตาม 
ใหเ้รยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกบักจิกรรมโดยการจดัลงิก์เขา้สู่เวบ็ไซต์ของสโมสร 

 

งานกิจกรรม 

  
 
 

วางแผนกจิกรรมซึ่งเป็นทีส่นใจของชุมชน สง่เสรมิให้
สาธารณะชนมสี่วนร่วมในงานกจิกรรมของท่านเพื่อสรา้ง
ความตระหนักและสนับสนุนสโมสร 

 
 
 

 

เวบ็ไซต์ของสโมสร 

  
 

ต้องท าใหม้ัน่ใจว่าเวบ็ไซต์ของท่านแสดงขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบัสโมสรและกจิกรรม ถ่ายรูปภาพและวดิโีอ
ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าสมาชกิสโมสรก าลงัท างานร่วมกนั มคีวามสนุกสนานและท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ี
ในชุมชน อพัเดทเวบ็ไซต์บ่อย ๆ 
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หุ้นส่วนร่วมโครงการ 

 
ท างานร่วมกบัองคก์รในทอ้งถิน่เพื่อเพิม่พูนทัง้การเป็นทีม่องเหน็ไดแ้ละผลกระทบของท่าน 
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บทที ่4 

ทบทวน (Review) 

 

ทบทวนสิง่ทีท่่านไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัการสรา้งภาพลกัษณส์าธารณะของโรตาร ีตอบค าถามเพื่อทดสอบความรู ้
 

ค าถามท่ี 1  
สิง่ทีส่มาชกิคดิเกี่ยวกบัโรตารที าใหเ้กดิภาพลกัษณ์สาธารณะของเรา 
  ใช ่
  ไมใ่ช ่
 
ค าถามท่ี 2   
เลอืกการปฏบิตัทิุกขอ้ทีท่ าใหเ้กดิภาพลกัษณส์าธารณะในทางบวก 
ก) โพสต์รูปภาพสมาชกิทีก่ าลงัเพลดิเพลนิกบัอาหารกลางวนั หรอืร่วมประชุมประจ าสปัดาห์ 
ข) ปรบัปรุงเวบ็ไซต์ของสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนัเพยีงปีละ 1 ครัง้ 
ค) จดัใหก้จิกรรมของสโมสรเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลส าหรบัสมาชกิเท่านัน้ 
ง) ท าใหม้ัน่ใจว่าสมาชกิสภาพของสโมสรแสดงถงึความหลากหลายของชุมชน 
จ) ร่วมมอืกบัหุน้ส่วนในชุมชนในเรื่องโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 
 
ค าถามท่ี 3  
ภาพลกัษณ์สาธารณะในทางบวกสามารถ (เลอืกทุกขอ้ทีถู่กต้อง) 
ก) ดงึดูดสมาชกิอาสาสมคัร หุน้ส่วนและผูบ้รจิาค 
ข) ท าใหโ้รตารโีดดเด่นกว่าองคก์รอื่น ๆ 
ค) ใหแ้รงบนัดาลใจแกส่มาชกิปัจจุบนั 
ง) ขยายการเขา้ถงึของเรา 
 
ค าถามท่ี 4  
หากสมาชกิในชุมชนรูจ้กัชื่อโรตาร ีนัน่กเ็พยีงพอแลว้ทีจ่ะเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ขา้ร่วม 
  ใช ่  
  ไมใ่ช ่
 
ค าถามท่ี 5  
สมาชกิโรตารอียู่ในสถานภาพดทีีสุ่ดในการท าใหภ้าพลกัษณส์าธารณะของเราเขม้แขง็ขึน้ 
  ใช ่ 
  ไมใ่ช ่
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ค าตอบ 
 
ค าตอบท่ี 1 – ไม่ใช ่  
ผูค้นอาจจะรูจ้กัว่ามสีโมสรของท่านตัง้อยู่  แต่ไม่รูอ้ะไรเกี่ยวกบัสโมสรเลย พวกเขาอาจจะ มี
ความคดิซ ้า ๆ ในทางลบเกี่ยวกบัโรตาร ีส่วนหนึง่ของการสรา้งภาพลกัษณ์สาธารณะทีเ่ขม้แขง็คอื
การแสดงใหเ้หน็ว่าท่านท าใหเ้กดิผลกระทบ 

 

ค าตอบท่ี 2 – ขอ้ (ง) และ (จ) 
ควรแสดงใหเ้หน็ว่าสมาชกิสโมสรเป็นคนลงมอืท ำ (People of Action) ทีเ่น้นความส าคญัของ
ชุมชน และจงจ าไวว่้าสาธารณชนมกัจะรูส้กึว่าพวกเขามพีืน้ทีท่ีใ่นสโมสร หาก เหน็ว่ามคีนที่
เหมอืนกบัตนในสโมสร 
 
ค าตอบท่ี 3 – ถูกทุกขอ้ 
ภาพลกัษณ์สาธารณะในทางบวกจะท าใหโ้รตารเีขม้แขง็ในทุก ๆ แนวทาง 
 
ค าตอบท่ี 4 – ไมใ่ช่  
ผูค้นจะต้องรูว่้าเราเป็นใคร และเราท าอะไร เพื่อทีจ่ะท าใหเ้กดิความต้องการมสี่วนเกี่ยวขอ้งใน
สโมสร 
 
ค าตอบท่ี 5 – ใช่  
การมปีฏสิมัพนัธ์ของสโมสรกบัชุมชนจะมอีทิธพิลอย่างมากต่อการทีผู่ค้นคดิถงึเกี่ยวกบัโรตารี  
ต้องท าใหม้ัน่ใจว่าประสบการณ์เหล่านัน้เป็นไปในทางบวกและมคีวามเกี่ยวขอ้ง 
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บทที ่5 

ทรพัยากร (Resources) 

 

เป็นงานของทุกคนท่ีจะส่งเสริมภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตารี  ทรพัยากรเหล่าน้ีจะช่วยท่านได ้

 
Brand Center 

คน้หาโลโก้ รูปภาพ โฆษณา แนวทางของแบรนด์ และอื่น ๆ อกีมาก 

https://brandcenter.rotary.org/en-GB 
 
Messaging Guide 

เรยีนรูว้ธิกีารพูดเกี่ยวกบัโรตารใีนแนวทางทีช่ดัเจน จบัใจ และเป็นแนวทางเดยีวกนั 

https://brandcenter.rotary.org/en-GB 
 

เมื่อคดิถงึภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตาร ีจงจ าไวว่้าพวกเราคอื ‘คนลงมอืท า’ 

ดูวดิโีอที ่Learning Center (หรอืที ่https://youtu.be/HX8KnM5eRsg) เพื่อเรยีนรูใ้หม้ากขึน้  

 

 
 
 
 

https://brandcenter.rotary.org/en-GB
https://brandcenter.rotary.org/en-GB
https://youtu.be/HX8KnM5eRsg

